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ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sikaflex®-545
STP клей з міцною початковою фіксацією

ОСНОВНІ  ДАНІ  ПРОДУКТУ (ДОДАТКОВІ  ЗНАЧЕННЯ ДИВІТЬСЯ В  ПАСПОРТІ  БЕЗПЕКИ)
Хімічна основа Силан модифіковані поліуретани
Колір (CQP001-1) Білий
Механізм полімеризації Полімеризація під дією вологи
Густина(незатвердівший) 1,4 кг/л
Властивості до непровисання (CQP061-1) Чудові
Температура застосування навколишня 5 ─ 40 °C
Час утворення поверхневої плівки (CQP019-1) 15 хвилин A

Відкритий час (CQP526-1) 10 хвилин A

Швидкість полімеризації (CQP049-1) (дивитись діаграму)
Твердість А по Шору (CQP023-1 / ISO 48-4) 45
Міцність на розрив (CQP036-1 / ISO 527) 2,5 МПа
Подовження при розриві (CQP036-1/ISO 37) 400 %
Стійкість до розповсюдження розриву (CQP045-1 / ISO 34) 7 Н/мм
Міцність на зсув (CQP046-1 / ISO 4587) 1,5 МПа
Робоча температура (CQP509-1 / CQP513-1) -50 ─ 90 °C
Термін придатності Картридж / Уніпак 

Відро / Бочка
15 місяців B 
9 місяців B

CQP = Корпоративні Стандарти Якості A) 23 °C / 50 % в.в. B) зберігання нижче 25 °C

ОПИС
Sikaflex®-545 1-компонентний силан моди-
фікований поліуретановий клей з низьким 
рівнем викидів. Має унікальні властивості 
початкової фіксації без додаткової підтрим-
ки та легкості в нанесені. Має добру адге-
зію до широкого спектру поверхонь з міні-
мальною попередньою їх підготовкою.

ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТУ
Потужна початкова фіксація▪
Низькі викиди▪
Хороша адгезія до різних видів поверхонь 
без праймера

▪

Легкість в використанні▪
Без розчинників, ізиционатів, фталатів та 
ПВХ

▪

Відповідає вимогам EHS стандартів▪
EC1 сертифікат▪

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ
Sikaflex®-545 спеціально розроблений для 
використання де необхідна міцна початко-
ва фіксація та має хорошу адгезію до вели-
кої кількості поверхонь з мінімальною по-
передньою обробкою.
Підходить для роботи з металами, дере-
вом, склом, праймерами для металу, фар-
бовими покриттями, листовою сталью, ке-
рамічними матеріалами та певними пла-
стмасами.
Зверніться за порадою до виробника та 
проведіть випробування на оригінальних 
поверхнях перед використанням Sikaflex®-
545 на матеріалах схильних до розтріскува-
ння від внутрішньої напруги. Sikaflex®-545 
може використовуватись лише досвідчени-
ми користувачами. Тестування з актуальни-
ми поверхнями та умовами має проводи-
тись для впевненності у адгезії та сумісності 
матеріалів.
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МЕХАНІЗМ ПОЛІМЕРИЗАЦІ Ї
Sikaflex®-545 затвердіває при реакції з 
атмосферною вологою. При низьких темпе-
ратурах вміст вологи в повітрі нижче та реа-
кція затвердіння проходить повільніше 
(див. діаграму 1).

Діаграма 1: Швидкість полімеризації Sikaflex®-545

ХІМІЧНА СТ ІЙКІСТЬ
Sikaflex®-545 є стійким до дії прісної води, 
морської води, розведених кислот і розве-
дених каустичних розчинників; тимчасово 
стійкий до дії палива, мінеральних масел, 
рослинних та тваринних жирів і масел; не 
стійкий до дії органічних кислот, концен-
трованих мінеральних кислот, лужних роз-
чинів чи розчинників.

МЕТОД ЗАСТОСУВАННЯ
Підготовка  Поверхн і
Поверхня має бути чистою, сухою, без жи-
ру, масла,пилу та інших забруднень. 
Обробка поверхні залежить від особливо-
стей природи поверхонь та є дуже важли-
вою для довговічного склеювання. Реко-
мендації щодо підготовки поверхні можна 
знайти в останній редакції відповідного 
Sika® Pre-Treatment Chart. Необхідно зважа-
ти на те, що ці рекомендації базуються на 
досвіді та мають бути підтверджені тестува-
нням з оригінальними поверхнями

Застосування
Sikaflex®-545 може застосовуватися при 
температурі від 5 °C до 40 °C, проте необхі-
дно зважати на зміни у реактивності та вла-
стивостях материаілу при застосуванні. 
Оптимальна температура для поверхні та 
клею становить від 15 °C до 25 °C. Необхі-
дно звернути увагу на підвищення в'язкозті 
при низьких температурах. Для легкого на-
несення зберігайте клей при температурі 
навколишнього середовища перед викори-
станням.

Для забезпечення необхідної товщини кле-
йового шару рекомендується наносити 
клей у формі трикутного шва (див. малю-
нок 1).

Малюнок 1: Рекомендовані розміри шва
      

Механічна  обробка  та  оздоблення
Обробка та розгладжування мають бути 
проведені до закінчення часу утворення 
поверхневої плівки герметика. Рекомендо-
вано застосовувати Sika® Tooling Agent N. 
Інші матеріали для обробки мають бути 
протестовані перед застосуванням на пре-
дмет сумісності та придатності.

Видалення
Незатвердівший Sikaflex®-545 може бути 
видалений з інструментів та обладнання 
очисником Sika® Remover-208 або іншим 
підходящим розчинником. Після затверді-
вання клей може бути видалений лише ме-
ханічним шляхом. Руки та відкриті ділянки 
шкіри мають бути терміново очищені за до-
помогою серветок Sika® Cleaner-350H або 
відповідного промислового очисника для 
рук та води. Не використовуйте розчинники 
для шкіри!

Може бути  фарбованим
Sikaflex-545 може бути пофарбованим про-
тягом часу утворення поверхневої плівки. 
Якщо фарбування виконується після того, 
як утворилася плівка на поверхні гермети-
ка, адгезія може бути вдосконалена шля-
хом обробки герметика з допомогою 
Sika®Aktivator-100 и Sika®Aktivator-205 до 
процесу фарбування. Якщо фарба вимагає 
процесу запікання (> 80 °C), найкраща про-
дуктивність досягається шляхом витриман-
ня герметика до його повної полімеризації. 
Всі фарби мають бути протестовані шляхом 
проведення попередніх випробовувань 
при виробничих умовах. Еластичність фарб 
зазвичай є нижчою ніж еластомерів. Це мо-
же призвести до розтріскування фарби, яка 
нанесена на клей-герметик.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Інформація, яка надана в цій технічній кар-
ті, пропонується лише як загальне керівни-
цтво. Порада щодо специфічного застосу-
вання надається по запиту до Технічного 
департаменту Sika Industry. По запиту мо-
жуть бути надані копії наступних докумен-
тів:

Карта безпеки матеріалу▪
S i k a ®  P r e - t r e a t m e n t  C h a r t  S i l a n e  
Terminated Polymer

▪

Загальне керівництво - склеювання та гер-
метизація з Sikaflex® та Sikatack®

▪

ІНФОРМАЦІЯ  ЩОДО ПАКУВАННЯ

Картридж 300 мл

Уніпак 600 мл

Бочка 195 л

ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІ Ї  ПРОДУКТУ
Всі технічні дані в даному документі базую-
ться на лабораторних випробуваннях. Ре-
альні характеристики можуть варіюватися з 
причин, що не залежать від нас.

ІНФОРМАЦІЯ  ЩОДО ЗДОРОВ'Я  ТА  
БЕЗПЕКИ
Для отримання додаткової інформації і ре-
комендацій про безпечне транспортування, 
поводження, зберігання і утилізацію хімі-
чних матеріалів, замовник повинен викори-
стовувати діючу Карту матеріалу з безпеки, 
що містить фізичні, екологічні, токсикологі-
чні та інші дані, які відносяться до безпеки.

ВІДМОВА В ІД  В ІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Інформація, і, зокрема, рекомендації, які 
стосуються способу застосування та кінце-
вого використання продукції компанії Sika, 
надаються сумлінно, на підставі наявних 
досвіду і знань компанії Sika про проду-
кцію, за умови належного зберігання про-
дукції, поводження з нею та використання 
в нормальних умовах відповідно до реко-
мендацій компанії Sika. На практиці відмін-
ності між матеріалами, поверхнями і факти-
чними умовами місця, в якому застосовує-
ться продукція, можуть виключати можли-
вість надання будь-якої гарантії щодо то-
варного стану і придатності для продажу чи 
придатності для конкретного використан-
ня, а також виключати всяку відповідаль-
ність, яка може виникнути через будь-які 
правовідносини, у зв’язку з, або з наданих 
будь-яких письмових рекомендацій чи ін-
ших пропозицій. Замовник продукції пови-
нен перевірити її придатність для передба-
чуваного застосування і мети. Компанія Sika 
залишає за собою право змінювати склад 
своєї продукції. Майнові права третіх сторін 
повинні бути дотримані. Всі замовлення 
приймаються згідно з діючими умовами 
продажів і постачань. Користувачі повинні 
завжди звертатися до останньої чинної ре-
дакції Технічної карти матеріалу відповід-
ного виду, копії якої будуть надані за запи-
том.
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